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Materiaalitehokkuus sekä syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen on noussut monien 

yritysten keskeiseksi tavoitteeksi. Metsäteollisuus ei ole poikkeus, sillä näiden 

tavoitteiden eteen tehdään jatkuvasti paljon työtä. Yksi keskeinen metsäteollisuudessa 

syntyvä sivuvirta on viherlipeäsakka, jota syntyy kemiallisen sellunvalmistuksen 

sivutuotteena. Sen hyödyntäminen on hyvin haastavaa, eikä sille ole tällä hetkellä selkeää 

käyttökohdetta. Niinpä se läjitetään pääosin tehtaiden lähellä sijaitseville kaatopaikoille.  

Tässä työssä tutkitaan, voiko viherlipeäsakkaa hyödyntää betonia korvaavien 

materiaalien valmistuksessa. Tällaisia materiaaleja kutsutaan alkaliaktivoiduiksi 

materiaaleiksi, ja ne valmistetaan perinteisesti teollisuuden sivuvirrasta sekä alkalisesta 

aktivaattorista. Teollisuuden sivuvirtana työssä toimii masuunikuona, kun taas 

aktivaattorina käytetään viherlipeäsakkaa. Viherlipeäsakan toimivuutta aktivaattorina ei 

ole vielä tutkittu julkaistuissa artikkeleissa, joten kyseessä on uusi tutkimusaihe. 

Viherlipeäsakalla on kuitenkin korkeahko pH ja se sisältää natriumjäämiä, joten sillä voisi 

olla kyky toimia lujittumisreaktion aktivaattorina. Toisena uutena tutkimusaiheena työssä 

on viherlipeäsakan lämpökäsittely sekä sen vaikutukset valmistettujen näytteiden 

ominaisuuksiin. Betonin valmistus tuottaa paljon hiilidioksidipäästöjä, joten korvaavilla 

materiaaleilla voitaisiin vähentää rakentamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 

merkittävästi.  

Työn kokeellisessa osiossa käytettiin kahdelta eri tehtaalta saatua viherlipeäsakkaa, joita 

kutsutaan nimillä GLD1 sekä GLD2 (green liquor dregs). Niistä valmistettiin useita 

erilaisia näytteitä, jotka sisälsivät eri lämpötilassa käsiteltyä sakkaa. Näytteistä mitattiin 

asettumisaika, pH, leviämä sekä taivutus- ja puristuslujuudet. Työssä käytetyt menetelmät 



 

eivät olleet täysin standardien mukaisia, mutta ne mukailivat niitä mahdollisimman 

tarkasti. 

Kokeista saatujen tulosten perusteella sakan lämpökäsittely vaikuttaa merkittävästi sen 

ominaisuuksiin, ja erot olivat havaittavissa jokaisessa kokeessa. GLD1-sakan 

ominaisuudet paranivat korkeammissa käsittelylämpötiloissa huomattavasti, ja GLD2-

sakalla tilanne oli pääosin sama. Sakkojen ominaisuudet erosivat kuitenkin jonkin verran 

toisistaan, ja erityisesti lujuustulokset olivat yllättäviä. GLD1-sakasta valmistettujen 

näytteiden lujuuksien välillä oli suuria eroja, kun taas GLD2-sakasta valmistettujen 

näytteiden lujuudet olivat keskenään melkein yhtä suuria. Kokeista saatujen tulosten 

perusteella GLD1-sakka vaatii korkean lämpökäsittelylämpötilan, kun taas GLD2-sakka 

vaikuttaa toimivan myös alemmissa käsittelylämpötiloissa. Tämän vuoksi GLD2-sakka 

vaikuttaa potentiaalisemmalta raaka-aineelta alkaliaktivoitujen materiaalien 

valmistuksessa. GLD1-sakan käyttöä ei voida kuitenkaan poissulkea, koska esimerkiksi 

erilaisella valmistusreseptillä tai massan prässäyksellä voidaan saada hyvinkin erilaisia 

tuloksia. Viherlipeäsakan lämpökäsittely tuo aiheeseen täysin uuden näkökulman, joten 

jatkotutkimukset viherlipeäsakan käytöstä alkaliaktivoitujen materiaalien valmistuksessa 

ovat ehdottomasti tarpeellisia. 

Asiasanat: viherlipeäsakka, alkaliaktivoitu materiaali, lämpökäsittely 
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1 JOHDANTO 

Ilmastonmuutos sekä kasvava jätteiden määrä vaikuttavat luonnon ja ihmisten 

hyvinvointiin negatiivisesti, eikä tilanne ole parantumassa ilman erilaisia ilmasto- ja 

ympäristötoimia. Ympäristödirektiivit kiristyvät ja kiertotalouden merkitys kasvaa 

jatkuvasti erityisesti kehittyneemmissä maissa. Kiertotalouden toteutumisen kannalta on 

oleellista, että teollisuuden jätteille sekä sivuvirroille löydetään entistä enemmän uusia 

käyttökohteita. Yksi merkittävä teollisuusjäte on metsäteollisuudessa syntyvä 

viherlipeäsakka, joka on vaikeasti hyödynnettävä materiaali sen sisältämien 

raskasmetallien sekä sen korkean kosteuspitoisuuden vuoksi (UPM 2016). Tällä hetkellä 

se päätyykin suurimmaksi osaksi loppusijoitukseen kaatopaikoille, joten tarve sen 

hyödyntämiselle on suuri. Metsäteollisuuden yritykset pyrkivät löytämään 

viherlipeäsakalle aktiivisesti uusia käyttömahdollisuuksia, koska niiden tavoitteena on 

pystyä hyödyntämään kaikki tuotannon sivuvirrat 100-prosenttisesti vuoteen 2030 

mennessä. (Metsä Fibre 2021) Tässä työssä tutkitaan viherlipeäsakan hyödyntämistä 

betonia korvaavien rakennusmateriaalien valmistuksessa. Tällaisia materiaaleja 

kutsutaan yleisesti alkaliaktivoiduiksi materiaaleiksi. Betonin raaka-aineena käytettävän 

sementin valmistus tuottaa yhteensä jopa 8 % maapallon hiilidioksidipäästöistä, joten 

korvaavilla materiaaleilla voitaisiin saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä monesta 

näkökulmasta (Andrew 2019). 

Alkaliaktivoituja materiaaleja voidaan valmistaa sekoittamalla teollisuuden sidosaineeksi 

sopivaa sivuvirtaa, kemiallista aktivaattoria, hiekkaa sekä vettä (Luukkonen et al. 2018). 

Sidosaineena työssä toimii masuunikuona, kun taas alkaliaktivaattorina käytetään 

viherlipeäsakkaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, toimiiko viherlipeäsakka 

lujittumisreaktion aktivaattorina, sekä miten viherlipeäsakan lämpökäsittely vaikuttaa 

massan työstettävyyteen ja lujuuskehitykseen. Työssä käytetyt viherlipeäsakkanäytteet 

ovat peräisin kahdelta eri sellutehtaalta, ja näytteistä käytetään nimiä GLD1 ja GLD2 

(green liquor dregs). Viherlipeäsakan lämpökäsittely sekä sakan käyttäminen 

alkaliaktivaattorina ovat uusia tutkimusaiheita, joten työstä saatuja tuloksia voidaan 

hyödyntää laajemmissa jatkotutkimuksissa. 

Työ tehdään Business Finlandin rahoittaman MIMEPRO-hankkeen yhteydessä, jonka 

tavoitteena on edistää kiertotalouden toteutumista. Hankkeessa tutkitaan teollisuuden 

sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäyttöä, sekä parannetaan niiden sisältämien metallien 
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talteenottoa. Viherlipeäsakan hyödyntäminen on yksi projektin keskeisistä aiheista. 

Projektia koordinoi Oulun yliopisto ja siinä on mukana useita suomalaisia yrityksiä. 
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2 VIHERLIPEÄSAKKA 

Viherlipeäsakkaa eli soodasakkaa muodostuu sulfaattimenetelmällä valmistetun sellun 

sivutuotteena. Sulfaatti- eli kraft-menetelmä on ylivoimaisesti käytetyin 

sellunvalmistusmenetelmä, minkä takia viherlipeäsakkaa muodostuu paljon. Tarkkaa 

määrää on vaikea arvioida tehtaiden välisten erojen vuoksi, mutta globaalin 

selluntuotannon perusteella viherlipeäsakkaa muodostuu 0,5–1,3 miljoonaa tonnia 

vuodessa (Kinnarinen et al. 2016). Tästä huolimatta kraft-menetelmä on 

ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin sulfiittimenetelmä. Tämän lisäksi sillä on myös 

muita etuja verrattuna muihin menetelmiin, mikä tekee sen käyttämisestä kannattavaa. 

Sen avulla saadaan esimerkiksi kestävämpi lopputuote ja lyhyempi keittoaika. (Hassani 

2018) 

2.1 Sakan muodostuminen sellun valmistuksessa 

Sellua valmistetaan puuhakkeesta keittämällä sitä kemikaaliseoksessa noin 150–170 °C 

lämpötilassa ja korkeassa paineessa. Tällöin kuituja sitova ligniini liukenee pois ja 

puuhake hajoaa tummaksi kuitumassaksi. Vaikuttavina keittokemikaaleina prosessissa 

toimii natriumhydroksidi (NaOH) ja natriumsulfidi (Na2S), joiden vahvasti alkalista 

seosta kutsutaan valkolipeäksi. Kemikaalit eivät ole täysin selektiivisiä ligniinin poistoon, 

joten keittonesteeseen liukenee jonkin verran myös puun sisältämiä hiilihydraatteja eli 

selluloosaa ja hemiselluloosaa. Keiton aikana noin puolet puuraaka-aineesta liukenee 

valkolipeän sekaan. Näistä erityisesti ligniini värjää käytetyn kemikaaliseoksen mustaksi, 

minkä takia keittimen jälkeistä seosta kutsutaan mustalipeäksi. Ylimääräiset aineet 

erotetaan kuitumassasta pesemällä, ja erotus alkaa syöttämällä jatkuvatoimisen keittimen 

pohjaan pesureilta tulevaa pesulipeää. Pesulipeä on lämpötilaltaan viileämpää kuin 

keittimessä oleva lipeä, minkä takia keittoreaktio pysähtyy ja kuitumassan lämpötila 

laskee. Tämä on tarpeellista massan lujuuden säilyttämiseksi. Pesulipeä poistuu keittimen 

alaosasta sihtien läpi, minkä jälkeen se lämmitetään ja kierrätetään takaisin keittimeen 

sihtien yläpuolelle. Pesulipeä virtaa keittimessä ylöspäin eli vastavirtaan sellumassaan 

nähden, jolloin se poistaa massasta liuenneita orgaanisia aineita sekä käytettyjä 

keittokemikaaleja. Tällöin siitä tulee mustalipeää, joka poistuu keittimestä sihtien läpi 

paisuntaan. Lopuksi poistettu mustalipeä viedään talteenottoprosessiin, jonka 

tarkoituksena on regeneroida mustalipeä takaisin valkolipeäksi. Kemiallinen 

sellunvalmistus ei olisi kannattavaa ilman tehokasta talteenottoa. (Ek et al. 2009) 
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Ensimmäiseksi mustalipeä käsitellään haihduttamossa, jonka päätehtävänä on 

mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden kasvattaminen eli väkevöinti. Tämä tapahtuu 

poistamalla mustalipeästä vettä, jonka haihduttamiseen käytetään höyryä. Yleisin 

haihduttamotyyppi on monivaihehaihduttamo, johon kuuluu 5–7 sarjassa olevaa 

haihdutusvaihetta. Menetelmä on energiatehokas, koska ensimmäisessä vaiheessa 

vapautuvaa höyryä käytetään haihduttamaan vettä myös prosessin seuraavassa vaiheessa. 

Syntyvän höyryn hyödyntämistä jatketaan aina viimeiseen vaiheeseen asti, jossa tuotettu 

höyry lauhdutetaan jäähdytysveden avulla. Haihduttamoon tulevan mustalipeän kuiva-

ainepitoisuus on noin 15–20 % ja tavoitteena on kasvattaa se noin 65–85 %:n tasolle. 

Nykyaikaisissa tehtaissa tavoitteena on noin 80–85 %:n kuiva-ainepitoisuus, mikä on 

mahdollista haihdutus- ja pumppaustekniikoiden kehittymisen ansiosta. Haihduttamon 

toinen tehtävä on keitossa syntyvien sivutuotteiden kuten mäntyöljyn ja metanolin 

talteenotto. (Bajpai 2017) 

Väkevöinnin jälkeen vahva mustalipeä poltetaan soodakattilassa, jossa ligniini sekä muu 

orgaaninen aines palaa pois. Mustalipeä ruiskutetaan soodakattilan pohjalla olevaan 

tulipesään lipeäruiskuilla, jotka sijaitsevat kattilan seinillä noin 6–8 metrin korkeudella. 

Ruiskujen päässä on niin sanotut lusikkasuuttimet, jotka hajottavat lipeävirran pieniksi 

pisaroiksi. Pisarat kuivuvat ilmassa ja osa orgaanisesta aineesta alkaa palamaan 

välittömästi. Jäljelle jäävät koksijäännökset putoavat tulipesän pohjalle muodostuvan 

keon pinnalle, jonka sisällä natriumsulfaatti (Na2SO4) pelkistyy hiilen ja alhaisen 

happipitoisuuden ansiosta keitossa tarvittavaksi natriumsulfidiksi. Muut natriumyhdisteet 

reagoivat poltossa hiilidioksidin kanssa muodostaen natriumkarbonaattia (Na2CO3). 

Pohjalle jäävä kemikaalisula valuu sularännejä pitkin liuotussäiliöön. Siellä sula 

liuotetaan laihavalkolipeään, joka on meesan ja viherlipeäsakan pesusta peräisin olevaa 

pesunestettä. Saatua seosta kutsutaan viherlipeäksi, ja sen seassa on jonkin verran kiinteää 

palamatonta materiaalia eli viherlipeäsakkaa. Mustalipeän poltossa syntyy myös 

huomattava määrä lämpöenergiaa, jonka avulla tuotetaan korkeapainehöyryä. Tätä 

höyryä käytetään sähkön tuotantoon turbiinin avulla. Sähköä tuotetaan yli oman tarpeen 

ja sitä riittää myytäväksi valtakunnan verkkoon. Turbiinilla käytetystä höyrystä saadaan 

välipaine- sekä matalapainehöyryä, joita käytetään prosessin eri tarpeisiin. Lämmön 

talteenotto tekee soodakattilan rakenteesta monimutkaisen. (KnowPulp 2022a) 

Liuotuksen jälkeen viherlipeä pumpataan tasaussäiliöön, jonka tarkoituksena on tasata 

viherlipeän virtauksen, lämpötilan sekä tiheyden vaihtelut. Tämä helpottaa sakan 
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erottamista, joka tehdään joko suodattamalla tai selkeyttämällä. Tyypillisesti sakan 

erottamiseen käytetään selkeyttimiä, jotka ovat suuria sylinterinmuotoisia säiliöitä. Sakka 

laskeutuu selkeyttimien pohjalle, minkä nopeuttamiseksi voidaan käyttää erilaisia 

apuaineita. Pohjalle laskeutunut sakka kerätään keskellä olevaan poistoaukkoon pyörivän 

haran avulla, josta se pumpataan eteenpäin pestäväksi. Pesumenetelmiä on useita, mutta 

kaikkien tarkoituksena on sakassa olevien natriumyhdisteiden talteenotto sekä sakan 

kuivaus. Yksi käytetty menetelmä on precoat-suodatus, jossa käytetään prosessissa 

syntyvää meesaa apuaineena. (Bajpai 2017) Menetelmässä sakka imetään suodattimen 

pinnalla olevaa meesakerrosta vasten, jolloin sakka jää meesakerroksen pinnalle, kun taas 

neste suotautuu kerroksen sekä suodattimen läpi. Tällöin sakka kuivuu, ja lopuksi se 

kaavitaan kerroksen pinnalta sekä poistetaan prosessista. Muodostuva suodos johdetaan 

puolestaan tasaus- tai laihavalkolipeäsäiliöön. (Ek et al. 2009) Uudemmassa 

pesumenetelmässä käytetään dekantterisentrifugia, jonka avulla voidaan vähentää 

kiinteän jätteen määrää. Sakka syötetään suurella nopeudella pyörivän kartiomaisen 

rummun keskelle, jolloin kiinteät partikkelit erottuvat nesteestä keskipakoisvoiman 

vaikutuksesta. Suuremman tiheyden omaava sakka asettuu rummun seinämiin, josta se 

poistetaan hieman eri nopeudella pyörivän ruuvin avulla. Neste virtaa puolestaan rummun 

toiseen päähän, josta se poistuu erilliseen säiliöön. (Golmaei 2018) 

Selkeytynyt viherlipeä erottuu puolestaan selkeyttimen yläosaan, josta se johdetaan 

jäähdytykseen. Jäähdytetty viherlipeä pumpataan sammuttajaan, johon syötetään myös 

poltettua kalkkia (CaO). Poltettu kalkki reagoi viherlipeän seassa olevan veden kanssa 

reaktioyhtälön (1) mukaisesti, minkä seurauksena syntyy sammutettua kalkkia 

(Ca(OH)2). Sammutusreaktiossa muodostuu lämpöä, joten viherlipeää jäähdytetään sen 

kiehumisen estämiseksi. Sammutettu kalkki alkaa reagoimaan välittömästi viherlipeän 

seassa olevan natriumkarbonaatin kanssa muodostaen keitossa tarvittavaa 

natriumhydroksidia sekä meesaa (CaCO3), mikä nähdään reaktioyhtälöstä (2). Tämä 

kaustisoinniksi kutsuttu reaktio kestää kauemmin kuin kalkin sammutus, joten reaktiota 

jatketaan sarjaan kytketyissä kaustisointisäiliöissä. Lopuksi muodostunut valkolipeä 

erotetaan sen seassa olevasta kiintoaineesta eli meesasta. Tämä tehdään nykyisin 

tyypillisesti kiekkosuodattimella, joka toimii samalla periaatteella kuin viherlipeäsakan 

erotukseen käytettävä precoat-suodatus. Suodattimen päälle ei tarvita kuitenkaan 

apuainekerrosta. Erotuksen jälkeen valmis valkolipeä pumpataan varastosäiliöön, kun 

taas meesa regeneroidaan takaisin poltetuksi kalkiksi. Ensin meesa pestään ja kuivataan 

erillisellä kiekkosuodattimella, minkä jälkeen se poltetaan meesauunissa. Meesauuni on 
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valtava tiilillä vuorattu teräsputki, jonka toinen pää on hieman toista korkeammalla. 

Lisäksi uuni pyörii, joten yläpäähän syötetty meesa valuu painovoiman vaikutuksesta 

uunissa hitaasti eteenpäin. Uunin toisessa päässä on puolestaan poltin, jolla uunin 

polttopää kuumennetaan jopa noin 1200 °C:n lämpötilaan. Korkean lämpötilan ansiosta 

hiilidioksidi haihtuu pois ja meesa kalsinoituu takaisin poltetuksi kalkiksi reaktioyhtälön 

(3) mukaisesti. Lopuksi kalkki jäähdytetään ja tarvittaessa murskataan. Tämän jälkeen 

kalkki on valmista uudelleen käytettäväksi ja se varastoidaan siiloon. Tätä vaihetta 

kutsutaan kalkkikierroksi, kun taas koko kiertoa kutsutaan kemikaalikierroksi. (Bajpai 

2017) 

𝐶𝑎𝑂(s) + 𝐻2𝑂(l) → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(aq)   (1) 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(aq) + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(aq) → 2 𝑁𝑎𝑂𝐻(aq) + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(s) (2) 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(s)
lämpö
→   𝐶𝑎𝑂(s) + 𝐶𝑂2(g)  (3) 

2.2 Sakan sisältämät aineet 

Viherlipeään liukenemattomia yhdisteitä syntyy monesta eri lähteestä. Niitä ovat muun 

muassa vuorauksien kulumisesta johtuvat silikaatit, korroosion aiheuttamat 

metallioksidit, epätäydellisestä palamisesta johtuva noki, korvauskemikaalien 

epäpuhtaudet sekä puun tuomat aineet. Pääosa vierasaineista tulee prosessiin kuitenkin 

puun mukana, ja niiden määrä riippuu merkittävästi puulajista ja kasvupaikasta. Keiton 

ja pesun aikana lipeän sekaan liukenee erityisesti kalsiumia (Ca), kaliumia (K) ja klooria 

(Cl). Näistä ainoastaan kalsium poistuu viherlipeäsakan mukana, sillä kalium ja kloori 

akkumuloituvat lipeäkiertoon. Kalsiumin lisäksi viherlipeäsakassa on paljon 

magnesiumia (Mg), josta suuri osa on peräisin happidelignifioinnissa käytetystä 

magnesiumsulfaatista. Magnesiumsulfaatista tulee lipeäkiertoon myös rikkiä (S), mutta 

suurin osa siitä tulee paikan päällä valmistettavan valkaisukemikaalin eli klooridioksidin 

mukana. Muita viherlipeäsakkaan saostuvia aineita ovat esimerkiksi mangaani (Mn), 

rauta (Fe), kupari (Cu) sekä lyijy (Pb). Viherlipeäsakan mukana poistuu myös jonkin 

verran prosessikemikaalina toimivaa natriumia (Na), jota lisätään prosessiin tarvittaessa 

make-up kemikaalina. Sakan mukana poistuvat aineet saostuvat oksideina, 

karbonaatteina sekä sulfideina. Tätä liukenematonta ainesta eli sakkaa on noin 0,03–0,1 

% viherlipeän määrästä, ja sitä syntyy tyypillisesti noin 5–20 kg/ADt. Sakan 
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mahdollisimman tehokas erottaminen on tärkeää prosessin vierasainepitoisuuksien 

hallinnassa, sillä vierasaineet ovat prosessissa haitaksi. Ne lisäävät esimerkiksi 

kemikaalikierron kuormaa ja aiheuttavat erittäin hankalasti poistettavia saostumia. 

(KnowPulp 2022b; KnowPulp 2022c) 

Sakan tarkemmat ominaisuudet ovat tehdaskohtaisia, ja esimerkiksi sakan 

pesumenetelmällä on vaikutusta sen kalkkipitoisuuteen. Meesa-precoat menetelmällä 

pesty sakka sisältää nimittäin huomattavasti enemmän kalkkia kuin lingottu sakka. 

(Matilainen et al. 2014) Tämä johtuu viherlipeäsakan sekaan joutuvasta meesasta, jonka 

vuoksi myös syntyvän jätteen määrä kasvaa. Meesa-precoat-menetelmällä kaatopaikalle 

läjitettävää jätettä syntyy noin 10–30 kg/ADt, mikä on noin 5–10 kg/ADt enemmän kuin 

sakan linkoamisella. (KnowPulp 2022d) Myös kuitulinjalla on vaikutusta sakan 

ominaisuuksiin, sillä suuri osa sakan sisältämästä magnesiumista on peräisin 

happidelignifiointivaiheesta. (KnowPulp 2022c) Happidelignifiointi on valkaisuun 

verrattuna ympäristöystävällisempi ja halvempi tapa poistaa massan jäännösligniiniä, 

joten sen merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. (Ma et al. 2022) Niinpä 

viherlipeäsakan magnesiumpitoisuus saattaa olla tulevaisuudessa suurempi, kun nykyiset 

tehtaat kehittyvät modernimmiksi. Lisäksi Meyerin et al. (2019) mukaan käytettävällä 

puuraaka-aineella on vaikutusta viherlipeäsakan selkeytyksen onnistumiseen, mikä on 

edelleen riippuvaista sakan ominaisuuksista. Tutkimuksessa ei oltu kuitenkaan varmoja 

siitä, johtuuko vaihtelut enimmäkseen puulajista vai eri puulajien erilaisista ajo-

ohjelmista. Tutkimuksen mukaan sakan selkeytyksen onnistumiseen vaikuttaa myös 

vuodenaika. Niinpä samalta tehtaalta tuleva sakka voi olla erilaista kesäisin kuin 

syksyisin. 

2.3 Esimerkkejä tutkituista käyttökohteista 

Viherlipeäsakalle on etsitty mahdollisia käyttökohteita jo pitkään, mutta vasta viime 

vuosina tutkimuksia on alettu tekemään aktiivisemmin. Tämä johtuu läjityskustannusten 

jatkuvasta noususta sekä nykyajan ympäristötavoitteista ja niiden toteuttamisesta. 

Esimerkiksi Pöykiö et al. (2006) ovat tutkineet viherlipeäsakan hyödyntämistä 

sellutehtaan happamien jätevesien neutraloinnissa. Sakkaa aloitettiin käyttämään tähän 

tarkoitukseen Veitsiluodon tehtaalla jo vuonna 1990, ja jatkuvaan käyttöön se otettiin 

vuonna 1995. Pöykiön et al. mukaan (2006) viherlipeäsakan käyttäminen tähän 

tarkoitukseen on ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin läjittäminen. Samankaltaisia 
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tutkimuksia on tehty enemmänkin, sillä Mäkitalo et al. (2014) ovat tutkineet 

viherlipeäsakan toimivuutta kaivosten happaman valuman estämisessä. Kaivoksilla 

syntyy hapanta sekä raskasmetallipitoista vettä, jonka leviämisellä on tuhoisia 

vaikutuksia ympäristöön. Viherlipeäsakkaa testattiin laboratoriossa ja Mäkitalon et al. 

(2014) mukaan tulokset olivat lupaavia, mutta olosuhteiden ja pitkän aikavälin 

vaikutuksia sakan toimivuuteen tulisi tutkia ennen teollista mittakaavaa. 

Matilaisen et al. (2014) mukaan viherlipeäsakkaa voitaisiin käyttää myös 

lannoitevalmisteena. Sakan ongelmallinen olomuoto tekee sen käsittelystä kuitenkin 

haastavaa, joten käsittelyn helpottamiseksi tulisi kehittää jokin kustannustehokas 

menetelmä. Sakalla ei ole myöskään lannoitekäyttöön vaadittavaa tyyppinimeä, joten 

tämäkin käyttökohde vaatii lisää tutkimusta. (Matilainen et al. 2014) Viime aikoina 

viherlipeäsakan käyttöä on alettu tutkimaan erityisesti rakentamiseen liittyvien 

materiaalien valmistuksessa. Esimerkiksi Martínez-Lage et al. (2016) tutkivat 

viherlipeäsakan vaikutusta laastin sekä betonin lujuuksiin korvaamalla sementistä 10, 20 

ja 30 % viherlipeäsakalla. Tutkimuksessa havaittiin, että näytteiden lujuudet laskivat 

sakan määrän kasvaessa. Sakalla oli huomattavasti suurempi vaikutus betonin lujuuteen, 

mutta myös laastin lujuus laski merkittävästi 30 %:n sakkamäärällä. Niinpä sementin 

korvaamista viherlipeäsakalla ei nähty kannattavana ilman jatkotutkimuksia. Honkasen 

et al. (2020) mukaan betoni säilyttää lujuusominaisuutensa kuitenkin hyvin, kun 

ainoastaan pieni osuus sementistä korvataan viherlipeäsakalla. Esimerkiksi 5 %:n 

osuudella vaikutukset lujuuteen olivat pieniä, mutta 10 %:n osuudella lujuuksissa näkyi 

jo selkeää laskua.  

Novais et al. (2018) ovat valmistaneet ensimmäisenä sakkaa sisältäviä geopolymeerejä. 

Tutkimuksen reseptit olivat keskenään muuten samanlaisia, mutta niihin lisättiin eri 

määrä viherlipeäsakkaa. Sakalla oli negatiivinen vaikutus massan työstettävyyteen, mutta 

se lisäsi valmistettujen näytteiden veto- ja puristuslujuuksia merkittävästi. Niinpä 

viherlipeäsakan käyttö geopolymeerien valmistuksessa on lupaava tutkimuskohde. 

Betolar on onnistunut jalostamaan viherlipeäsakasta myös geopolymeerimursketta 

vuonna 2019 toteutetussa pilotissa. Ulkopuolisen tahon tekemän luonnonvararaportin 

mukaan menetelmällä säästetään jopa 95 % neitseellisiä luonnonvaroja verrattuna 

perinteiseen luonnonkivimurskeeseen. Jätteiden hyödyntämiseen maanrakennuksessa 

sovelletaan valtioneuvoston MARA-asetusta, ja lopputuotteen liukoisuudet jäivät selvästi 

asetuksen raja-arvojen alapuolelle. (Betolar 2020) Menetelmissä on omat haasteensa, sillä 
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Küçükin et al. (2021) mukaan viherlipeäsakan esikäsittely on pakollista ennen sen 

hyödyntämistä. Tämä johtuu sakan korkeasta hehkutushäviöstä (LOI), jolla voi olla 

negatiivisia vaikutuksia muun muassa valmistettavan materiaalin lujittumisaikaan sekä 

lopulliseen lujuuteen.  
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3 ALKALIAKTIVOIDUT MATERIAALIT 

Monet teollisuuden sivuvirrat kuten masuunikuona sekä lentotuhka sisältävät reaktiivista 

alumiinisilikaattia, joka lujittuu sopivissa olosuhteissa. Yksi oleellinen tekijä tämän 

reaktion aikaansaamiseksi on korkea pH, joka saavutetaan käyttämällä jotain kemiallista 

aktivaattoria. Kyseisellä menetelmällä valmistettua lopputuotetta kutsutaan 

alkaliaktivoiduksi materiaaliksi. (Provis 2018) Niiden elinkaaren ympäristövaikutukset 

ovat pienemmät kuin perinteisellä sementistä valmistetulla betonilla, mikä käy ilmi 

useista eri tutkimuksista. Tuloksissa on kuitenkin suuria eroja riippuen esimerkiksi 

arviointitavasta sekä käytetyistä materiaaleista. Esimerkiksi Duxsonin et al. (2006) 

mukaan tällaisten materiaalien hiilidioksidipäästöt voivat olla jopa 80 % pienemmät kuin 

normaalilla betonilla. Habertin et al. (2011) mukaan lentotuhkasta valmistetulla 

materiaalilla on 45 % pienemmät hiilidioksidipäästöt, kun taas Turnerin & Collinsin 

(2013) mukaan lentotuhkasta valmistetun materiaalin hiilidioksidipäästöt ovat 9 % 

pienemmät. Tarkkaa lukua on siis mahdoton antaa, mutta pienempiin päästöihin on 

selvästi mahdollista päästä. Toinen etu alkaliaktivoiduilla materiaaleilla on se, että niiden 

raaka-aineena käytetään teollisuuden sivuvirtoja. Suurin osa niiden valmistamisen 

aiheuttamista päästöistä tuleekin aktivaattorista, ja esimerkiksi vesilasin käyttö voi 

aiheuttaa jopa 90 % kokonaispäästöistä. Alkaliaktivoiduilla materiaaleilla on potentiaalia 

tulla tulevaisuudessa merkittäväksi sekä kustannustehokkaaksi rakennusmateriaaliksi. 

Niiden ei kuitenkaan odoteta korvaavan täysin perinteistä sementtiä, mikä johtuu 

esimerkiksi työturvallisuuteen sekä raaka-aineiden saatavuuteen ja toimitukseen 

liittyvistä haasteista. (Provis 2018) 

Alkaliaktivoituja materiaaleja voidaan valmistaa kahdella eri tavalla. Menetelmiä 

kutsutaan one-part sekä two-part menetelmiksi. One-part menetelmässä kiinteä 

alumiinisilikaatti, kiinteä alkalinen aktivaattori sekä mahdolliset lisäaineet sekoitetaan 

kuivaksi jauheeksi. Valmis jauhe sekoitetaan veteen, eli kyseessä on niin sanottu ”lisää 

vain vesi” menetelmä. Two-part menetelmässä kiinteä alumiinisilikaatti ja lisäaineet 

sekoitetaan jauheeksi, kun taas alkalinen aktivaattori liuotetaan ensin veteen. Lopuksi 

jauhe ja valmistettu liuos sekoitetaan keskenään. (Ren 2021) Tällä hetkellä two-part 

menetelmä hallitsee markkinoita, mutta one-part menetelmän odotetaan kehittyvän 

tulevaisuudessa käytetymmäksi vaihtoehdoksi. One-part menetelmän nykyisenä 

ongelmana on hidas lujuuskehitys, mutta sen hyviä puolia ovat raaka-aineiden helpompi 

ja turvallisempi käsittely. Tästä syystä one-part menetelmä soveltuu erityisen hyvin 
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paikan päällä valettavaksi, kun taas two-part menetelmä soveltuu esivalettujen 

elementtien valmistukseen. Esivalussa two-part menetelmän syövyttävät kemikaalit eivät 

aiheuta yhtä suurta turvallisuusriskiä, koska tehdasoloissa olosuhteet ja käytännöt ovat 

vakioituja ja työn valvonta on helpompaa. (Provis 2018) 

 

Alkaliaktivoitujen materiaalien valmistuksessa voidaan käyttää useita eri raaka-aineita. 

Alumiinisilikaattilähteenä käytetään eniten lentotuhkaa sekä masuunikuonaa. Käytetyllä 

lentotuhkalla on yleensä alhainen kalsium pitoisuus, kun taas masuunikuonalla se on 

korkea. Lentotuhkaa voidaan käyttää sellaisenaan ilman suurempaa esikäsittelyä, mutta 

masuunikuona täytyy jauhaa hienoksi ennen käyttöä. Aineita sekoitetaan usein 

keskenään, mutta ne toimivat yksinäänkin. (Luukkonen et al. 2018) 

Alumiinisilikaattilähteenä voidaan käyttää myös mitä tahansa luonnossa esiintyvää 

alumiinisilikaattipitoista mineraalia kuten maasälpää tai zeoliittia. Muita toimivia 

teollisuuden sivuvirtoja ovat esimerkiksi erilaiset kaivosjätteet kuten rikastushiekat ja 

sivukivet. (Van Deventer 2010a) Aktivaattorin valinta riippuu puolestaan käytetystä 

alumiinisilikaatista. Yleisin nestemäinen aktivaattori on natriumhydroksidi (NaOH), 

mutta myös kaliumhydroksidin (KOH), natriumsulfaatin (Na2SO4) sekä 

kaliumkarbonaatin (K2CO3) käyttöä on tutkittu. Yleisin kiinteä aktivaattori on 

natriummetasilikaatti (Na2SiO3), mutta myös natriumkarbonaattia (Na2CO3) sekä 

kaliumhydroksidia (KOH) on tutkittu. Valmistetun materiaalin ominaisuudet riippuvat 

esimerkiksi käytetyistä raaka-aineista, niiden määristä sekä kovettumisen olosuhteista. 

(Nodehi & Taghvaee 2022)  

Alkaliaktivoitujen materiaalien lujittumisreaktiota kutsutaan hydrataatioksi, ja se on sama 

reaktio kuin sementin kovettumisessa (Fu et al. 2021). Reaktioiden erona on niiden 

luovuttama lämpö, sillä esimerkiksi masuunikuona vapauttaa reaktiossa vähemmän 

lämpöä kuin sementti (Angulo-Ramírez 2017). Vaikka alkaliaktivoitujen materiaalien 

valmistus muistuttaa paljon perinteisen betonin valmistusta, niiden ominaisuudet voivat 

olla hyvinkin erilaiset. Alkaliaktivoidut materiaalit voidaan valmistaa käyttökohteen 

mukaan siten, että niillä on betoniin verrattuna parempia ominaisuuksia. Tällaisia ovat 

esimerkiksi parempi haponkestävyys (Bakharev et al. 2003), suurempi lujuus (Mustafa 

Al Bakri et al. 2013) sekä vähäisempi kuormituksesta johtuva muodonmuutos (Sagoe-

Crentsil et al. 2013). 



16 

Joskus alkaliaktivoitujen materiaalien yhteydessä käytetään myös nimitystä 

geopolymeeri, mikä aiheuttaa erimielisyyksiä. Esimerkiksi Van Deventer et al. (2010b) 

käyttävät tutkimuksessaan yleisesti käytössä olevaa luokitusta, jonka mukaan 

alkaliaktivoidut materiaalit muodostavat laajimman kokonaisuuden, ja geopolymeerit 

ovat yksi niihin kuuluvista alaluokista. Toisinaan niitä käytetään jopa toistensa 

synonyymeinä. Professori J. Davidovitsin mukaan alkaliaktivoidut materiaalit ja 

geopolymeerit ovat kuitenkin täysin eri asioita, eikä niitä tulisi sekoittaa toisiinsa. 

Davidovitsin mielipiteelle antaa painoarvoa se, että hänet tunnetaan geopolymeerien ja 

niitä kuvaavan termin keksijänä sekä kehittäjänä. Hänen mukaansa geopolymeerit ovat 

polymeerejä, eikä vesi näin ollen osallistu niiden rakenteen muodostumiseen. 

Alkaliaktivoidut materiaalit ovat puolestaan hydraatteja, eli niissä on sitoutuneena vettä. 

Niinpä niiden valmistaminen perustuu kahteen erilaiseen kemialliseen reaktioon. 

(Geopolymer Institute 2017). Kyseiset materiaalit valmistetaan kuitenkin vastaavalla 

tavalla, ja niiden erona on hieman erilaiset raaka-aineet. Tärkein vaikuttava tekijä 

materiaalin silikaattirakenteeseen vaikuttaa olevan alumiinisilikaattilähteen 

kalsiumpitoisuus, ja geopolymeerien raaka-aineissa se on matala. Geopolymeerien 

tyypilliset alumiinisilikaattilähteet ovat metakaoliini sekä lentotuhka, jotka asettavat 

aktivaattorille enemmän vaatimuksia kuin esimerkiksi masuunikuona. Vaihtoehtoja 

aktivaattorille on siis vähemmän, ja aktivaattorina käytetään tyypillisesti jotain alkalista 

hydroksidia. (Provis 2014) Samankaltaisen valmistusmenetelmän takia ei ole siis ihme, 

että geopolymeerit mielletään yleisesti alkaliaktivoitujen materiaalien alaluokaksi. 
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4 KOKEELLINEN OSUUS 

Tutkittaville näytteille sekä masuunikuonalle suoritettiin XRF-mittaukset, joiden tulokset 

näkyvät taulukossa 1. Sakkojen koostumuksissa on jonkin verran eroavaisuuksia, vaikka 

niiden sisältämät aineet ovatkin samoja. Erot näiden kahden tehtaan näytteiden välillä 

johtuvat käytettävistä prosesseista, sillä niissä on joitain keskeisiä eroja. Näistä 

esimerkkeinä ovat biolietteen palautus haihduttamolle sekä kuoren kaasutus. Biolietteen 

mukana tulevat vierasaineet päätyvät kemikaalisulan mukana kaustisointiin, kun taas 

kuoren kaasutuksen aiheuttamat vierasaineet päätyvät kalkkikiertoon ja lopulta 

laihavalkolipeän mukana lipeäkiertoon. Niinpä ne vaikuttavat myös viherlipeäsakan 

sisältämiin aineisiin. Lisäksi sakkojen hehkutushäviöt eroavat jonkin verran toisistaan. 

Niiden mittauksessa käytettiin seuraavanlaista menetelmää: Ensin märkä näyte kuivattiin 

105 °C:n lämpötilassa, minkä jälkeen lämpötila nostettiin 525 °C:seen nopeudella 200 °C 

tunnissa. Näyte pidettiin 525 °C:n lämpötilassa kolmen tunnin ajan, minkä jälkeen 

näytteen hehkutushäviö (LOI525) saatiin kuivatun näytteen ja lämpökäsitellyn näytteen 

massojen erotuksella. Sitten lämpötila nostettiin 950 °C:seen yhden tunnin aikana. Näyte 

pidettiin lämpötilassa jälleen kolme tuntia, minkä jälkeen hehkutushäviö (LOI950) saatiin 

vastaavalla tavalla. GLD1-sakalla on suuremmat hehkutushäviöt erityisesti 525 °C 

lämpötilassa. Tämän pohjalta voidaan tehdä hypoteesi, että lämpökäsittelyllä on suurempi 

vaikutus GLD1-sakan ominaisuuksiin. 

Taulukko 1. Tutkittavien sakkanäytteiden (GLD) sekä käytettävän masuunikuonan 

(BFS) kemialliset koostumukset XRF-mittauksien perusteella. Mukana on sellaiset 

aineet, joiden pitoisuudet ovat yli 1 %. 

XRF CaO MgO SO3 Na2O MnO Al2O3 Fe2O3 SiO2 

GLD1 24,23 13,21 8,57 5,10 4,46 3,11 1,50 0,95 

GLD2 27,62 18,05 5,56 1,93 3,81 1,76 1,16 1,99 

BFS 35,68 9,80 3,02 0,58 0,27 9,54 0,29 31,93 

 

XRF Kuiva-aine pitoisuus LOI525 LOI950 XRF + LOI950 

GLD1 35,1 18,6 34,7 96,83 

GLD2 37,3 13 34,2 96,7 

BFS 99,9 0,1 -2,2   



18 

Työssä käytetyt sakkanäytteet olivat prosessista normaalisti poistunutta sakkaa. 

Molemmilla tehtailla on käytössä lingot, joten sakan pesumenetelmä ei aiheuta 

merkittäviä eroja niiden koostumuksiin. Sakat saapuivat perille kohtuullisen märkinä, 

joten ne vaativat paljon esikäsittelyä ennen näytekappaleiden valmistusta. Ensimmäiseksi 

sakkaa kuivattiin 105 °C:n lämpötilassa 48 tunnin ajan, minkä jälkeen suuret kappaleet 

murskattiin pienemmiksi vasaralla. Murskauksen jälkeen sakkaa lämpökäsiteltiin 

neljässä eri lämpötilassa 12 tunnin ajan käyttämällä Nabertherm Controller P 320 -

kammiouunia. Käsittelylämpötilat olivat 200 °C, 300 °C, 400 °C ja 525 °C, joten 

tutkittavia lämpötiloja oli viisi kuivattu sakka mukaan lukien. Lopuksi näytteet jauhettiin 

hienoksi kuvassa 1 näkyvällä kuulamyllyllä. Käytetyn astian tilavuus oli viisi litraa ja 

kuulina käytettiin 40 kappaletta halkaisijaltaan 30 mm kuulia ja 14 kappaletta 

halkaisijaltaan 40 mm kuulia.  

 

Kuva 1. Viherlipeäsakan jauhamiseen käytetty kuulamyllylaitteisto. Pyörimisnopeus ja -

aika valitaan oikealla näkyvästä ohjauskaapista. Laitteisto sijaitsee Oulun yliopistolla 

Oulu Mining Schoolin tiloissa. 
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Jauhatus kesti tunnin ja pyörimisnopeutena käytettiin arvoa 5 asteikolla 0–10. 

Jauhatuksen jälkeen sakka kerättiin talteen ja jauhatusastia pestiin sekä kuivattiin 

huolellisesti seuraavaa jauhatuserää varten. Huomionarvoinen asia oli, että 525 °C:n 

lämpötilassa käsitellyt sakat lähtivät astiasta helpommin irti kuin muut. Muissa 

lämpötiloissa käsitellyt sakat olivat siis tarttuvampia. Lisäksi lämpökäsittelyllä oli 

vaikutusta sakan väriin. Alemmissa lämpötiloissa käsitellyt sakat olivat hyvin tummia, 

mutta korkeissa lämpötiloissa molemmat muuttuivat ruskeaksi.  

4.1 Asettumisaika 

Ensimmäiseksi suoritettiin asettumisaikatestit, joissa käytetty resepti näkyy taulukossa 2. 

Resepteissä ei käytetty ollenkaan hiekkaa, vaan valmistetut näytteet olivat niin sanottuja 

pastanäytteitä. Testit suoritettiin standardia SFS-EN 196-3 mukaillen. Punnittujen 

materiaalien sekoitus tehtiin Kenwood Major Premier -sekoittimella. Ensimmäiseksi 

kuiva-aineita sekoitettiin 3 minuuttia pyörimisnopeudella 1. Sen jälkeen niiden sekaan 

lisättiin vesi, joka kaadettiin tasaisesti 15 sekunnin aikana. Veden lisäyksen jälkeen 

pyörimisnopeus nostettiin tasolle 2 ja sekoitusta jatkettiin 1,5 minuuttia. Sitten kulhon 

pohjaan ja seinämiin tarrautunut materiaali kaavittiin kaapimella käsin irti. Lopuksi 

sekoitusta jatkettiin minuutin ajan pyörimisnopeudella 2, minkä jälkeen valmis massa 

asetettiin öljyttyyn muottiin. Itse mittaukset suoritettiin kahdella Vicatronic Matest -

laitteella ajan säästämiseksi. Laite mittaa näytteen asettumista sen sisään työntyvän 

neulan upotussyvyyden avulla. Laite suoritti yhteensä 86 mittausta, jotka tapahtuivat 15 

minuutin välein. Poikkeuksena oli GLD1 525 -näyte, jossa mittausväli vaihtui viiteen 

minuuttiin noin seitsemän tunnin kohdalla, koska siinä vaiheessa lujuudessa tapahtui 

nopea muutos. Yhden näytteen mittaamiseen kului aikaa vajaa vuorokausi, joten reseptit 

valmistettiin aamuisin ja ne jätettiin laitteisiin yön ajaksi. Seuraavana aamuna mittaukset 

olivat valmiita ja laitteisiin valmistettiin uudet reseptit vastaavalla tavalla.  

Taulukko 2. Pastanäytteiden valmistuksessa käytetty resepti. 

Näyte GLD1 GLD2 REF 

GLD [g] 150 150 - 

BFS [g] 350 350 500 

Vesi [g] 250 250 250 
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Erityisesti GLD1-sakasta valmistetut reseptit olivat hankalia työstää, koska ne olivat 

todella paksuja. Lämpökäsittelyllä oli kuitenkin selkeä vaikutus näytteiden 

työstettävyyteen, sillä korkeammassa lämpötilassa käsiteltyjen näytteiden työstettävyys 

oli huomattavasti helpompaa. Esimerkiksi GLD1 200 -näyte oli niin paksua, että sekoitin 

alkoi tärisemään epänormaalisti. GLD1 525 -näyte oli puolestaan jo kohtuullisen 

työstettävää. Lämpökäsittelyllä oli samanlainen vaikutus GLD2-näytteiden 

työstettävyyteen. Niiden käsittely oli kuitenkin helpompaa kuin vastaavien GLD1-

näytteiden. Referenssinäyte oli puolestaan todella löysää, joten sakalla on todella suuri 

vaikutus massan ominaisuuksiin. Muut merkittävät havainnot tehtiin vasta mittauksien 

jälkeen, kun näytteet olivat lujittuneet. Osa näytteistä oli kutistunut, kun taas joidenkin 

näytteiden pinnalle oli muodostunut jotain vaaleaa jauhemaista materiaalia. Näytteen 

kutistuminen on nähtävillä kuvassa 2, kun taas jauhemainen materiaali nähdään kuvassa 

3. 

 

Kuva 2. Kuvassa oleva näyte on selkeästi kutistunut yön aikana. Reseptissä käytettiin 

GLD2 200 -sakkaa. 
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Kuva 3. Kuvassa olevan näytteen pinnalle on muodostunut vaaleaa jauhemaista 

materiaalia. Reseptissä käytettiin GLD1 300 -sakkaa. Vastaavaa materiaalia muodostui 

myös GLD1 400- ja GLD1 525 -sakasta valmistettujen näytteiden pinnalle. 

4.2 pH 

Seuraavaksi tutkittiin lämpökäsittelyn vaikutusta sakan pH-arvoon. Mittauksessa 

käytettiin pH-mittaria sekä magneettisekoittajaa. Kokeessa sekoitettiin 1 gramma 

jauhettua sakkaa 100 grammaan deionisoitua vettä, jonka pH oli noin 6,5. Seosta 

sekoitettiin 5 minuutin ajan magneettisekoittajalla, ja käytetty kierrosnopeus oli 600 

kierrosta minuutissa. Sekoituksen jälkeen pH-mittausta jatkettiin 2 minuutin ajan 

mahdollisimman tarkan tuloksen saamiseksi. Kaikkien seoksien lämpötila oli noin 23 °C 

mittauksien aikana. 
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4.3 Leviämäpöytä 

Viimeisenä valmistettiin massa leviämäpöytää sekä lujuusmittauksia varten. GLD 200 -

näytteet päätettiin jättää näissä kokeissa tekemättä, koska niiden ero GLD 100 -näytteisiin 

oli aiempien kokeiden perusteella pieni. Massan valmistusmenetelmä oli sama kuin 

asettumisaikamittauksissa, mutta resepti oli hieman erilainen. Kokeessa käytetyt reseptit 

näkyvät taulukossa 3. Massojen koostumukset olivat hieman erilaisia edelliseen reseptiin 

verrattuna, mikä johtui lisätystä hiekasta. Suurin vaikutus hiekalla oli alhaisissa 

lämpötiloissa käsiteltyihin sakkoihin, sillä niistä valmistettu massa oli rakeista ja se 

paakkuuntui. Tuoreen massan notkeus määritettiin iskupöydällä standardin SFS-EN 

1015-3 + A1 + A2 mukaisesti. Valmiit massat asetettiin iskupöydän keskellä olevan 

kaksiosaisen kartion muotoisen muotin sisälle. Massaa paineltiin muotin molempien 

kerroksien kohdalla 10 kertaa siihen tarkoitetulla sullontasauvalla, jotta muotin sisälle ei 

jäänyt tyhjää tilaa. Sitten massan pinta tasoitettiin lastalla, ja muotti nostettiin pois. 

Seuraavaksi pöydän kampea alettiin pyörittämään, jolloin pöytä nousi hitaasti ylös ja 

iskeytyi yläasennosta takaisin alas. Tämä toistettiin 15 kertaa noin sekunnin välein. 

Tämän seurauksena massa levisi pöydälle, ja leviämä mitattiin kahdesta suunnasta 

digitaalisen työntömitan avulla. Kuvissa 4 ja 5 näkyy esimerkit kahden koostumukseltaan 

erilaisen massan leviämästä. Tuloksen kirjauksen jälkeen massa kaavittiin takaisin 

sekoitusastiaan, ja sitä sekoitettiin 30 sekunnin ajan pyörimisnopeudella 2.  

Taulukko 3. Leviämä- ja lujuusmittauksissa käytetty resepti. 

Näyte GLD1 GLD2 REF 

GLD [g] 135 135 - 

BFS [g] 315 315 450 

Vesi [g] 225 225 225 

Hiekka [g] 1350 1350 1350 
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Kuva 4. GLD1 105 -sakasta valmistettu massa oli kuivaa sekä rakeista, minkä takia se 

levisi pääasiassa murtumalla. Kyseistä massaa oli hyvin vaikea työstää. 
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Kuva 5. GLD2 400 -sakasta valmistettu massa oli koostumukseltaan hyvin erilaista kuin 

GLD1 105 -sakasta valmistettu massa, mikä näkyy myös sen leviämässä. 

Sekoituksen jälkeen massasta valmistettiin näytekappaleet, jotka tehtiin standardia SFS-

EN 196-1 mukaillen. Muottien koko oli kuitenkin standardista poiketen 2 cm x 2 cm x 8 

cm, jolloin yhdestä muotista valmistui kuusi näytekappaletta. Näytekappaleiden teko 

aloitettiin täyttämällä öljytyt muotit puolilleen ja iskemällä niitä iskulaitteella 60 kertaa. 

Tämän jälkeen muotit täytettiin loppuun ja niitä iskettiin uudelleen 60 kertaa samalla 

laitteella. Lopuksi massan pinta tasoitettiin lastalla, minkä jälkeen muotit asetettiin 

merkittyihin muovipusseihin lujittumaan. Kaikki muotit täytettiin samalla tavalla, eikä 

massaa paineltu muottiin. Tällä tavalla varmistuttiin siitä, että tulokset ovat 

mahdollisimman vertailukelpoisia sekä totuudenmukaisia. Aikataulullisten haasteiden 

vuoksi näytteet purettiin muoteista kahtena eri päivänä. Purkamispäivillä oli noin viikko 

eroa, mutta kaikkia näytteitä säilytettiin alkuperäisissä muovipusseissa lujuusmittauksiin 

asti. Tässä osiossa GLD1 105 -sakasta valmistettiin yksi ylimääräinen näytekappale, joka 

paineltiin sormilla muottiin. 
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4.4 Lujuus 

Lujuusmittaukset suoritettiin kahtena päivänä, ja tulokset saatiin mitattua 15:n ja 28:n 

päivän lujuuksista. Kaikki mittaukset toteutettiin samalla ZwickRoell Z100 -laitteella, 

koska laitteessa käytettävät testivälineet ovat vaihdettavia. Ensimmäisellä kerralla 

käytettiin puolet näytekappaleista, eli taivutuslujuuksia saatiin kolme kappaletta jokaista 

näytetyyppiä kohti. Taivutuslujuudet mitattiin 3-piste menetelmällä kuvassa 6 näkyvällä 

tavalla. Näytekappaleet halkesivat mittauksessa kahteen osaan, ja jokainen puolikas 

laitettiin pieneen merkattuun muovipussiin.  

 

Kuva 6. Havainnekuva taivutuslujuuksien mittauksesta. 

Taivutuslujuusmittauksien jälkeen laitteeseen vaihdettiin käytettävät testivälineet. Sen 

jälkeen pussitetuille näytteille suoritettiin puristuslujuusmittaukset kuvan 7 osoittamalla 

tavalla. Puristuslujuuksia saatiin kuusi kappaletta yhtä näytetyyppiä kohden. Pussien 

merkkauksien ansiosta voitiin arvioida myös tuloksien luotettavuutta.  
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Kuva 7. Puristuslujuuksien mittauksissa käytettiin pieniä muovipusseja. Näin vältyttiin 

ilman pölyämiseltä sekä ylimääräiseltä siivoukselta. Mittauksessa käytettiin lisäksi pientä 

metallinpalaa, jonka tarkoituksena oli jakaa voima tasaisesti. 

Laite ilmoittaa kappaleen murtumiseen tarvitun voiman, eli taivutuslujuus [Pa] täytyy 

laskea mitatun tuloksen avulla. Tämä tehdään käyttämällä kaavaa (4): 

𝜎 =
3𝐹𝐿

2𝑤𝑑2
,  (4) 

missä F on murtumiseen tarvittu voima [N], 

L on kappaleen tuen jännevälin pituus [m], 

w on kappaleen leveys [m],  

d on kappaleen paksuus [m]. 

Kappaleen leveys ja paksuus ovat samoja, joten kaava voidaan sieventää muotoon: 

𝜎 =
1,5𝐹𝐿

𝑑3
,  (5) 
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Lasketaan esimerkin vuoksi yhden GLD2 400 -näytekappaleen taivutuslujuus kaavan (5) 

mukaisesti. Kappaleen murtumiseen tarvittu voima oli noin 687,23 N, tuen jänneväli oli 

40 mm ja kappaleen leveys sekä syvyys olivat 20 mm. Käytetään pituuden yksikkönä 

millimetrejä, jolloin taivutuslujuuden yksiköksi saadaan suoraan MPa.  

𝜎 =
1,5 ∗ 687,23 N ∗ 40 𝑚𝑚

(20 𝑚𝑚)3
= 5,15 𝑀𝑃𝑎 

Taivutuslujuus lasketaan jokaiselle kappaleelle vastaavalla tavalla. Laitteen ilmoittama 

puristuslujuustulos käy kuitenkin sellaisenaan. 
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5 TULOKSET 

5.1 Asettumisaika 

Näytteiden asettumisajat nähdään kuvasta 8. Tuloksista huomataan nopeasti, että sakan 

lämpökäsittelyllä on selkeä vaikutus massan asettumiseen. Kuvaajassa ei näy 105- sekä 

200-sakoista valmistetuttuja näytteitä, koska ne eivät asettuneet vaaditussa ajassa. Muut 

sakkanäytteet asettuivat puolestaan paremmin kuin REF-näyte. Huomionarvoista 

tuloksissa on se, että GLD1 300 -näyte käyttäytyi poikkeavalla tavalla muihin verrattuna. 

Se alkoi kovettumaan jopa 8 tuntia aikaisemmin kuin GLD2 300 -näyte, mutta silti niiden 

asettumisen tila oli kokeen lopussa vastaavanlainen. GLD1 300 -näytteen asettuminen 

tapahtuu alkamisen jälkeen siis hyvin hitaasti, mikä poikkeaa selvästi muiden näytteiden 

käyttäytymisestä. Tämän lisäksi tuloksissa on toinen huomionarvoinen asia: GLD1 300 

ja GLD1 525 alkoivat asettumaan aikaisemmin kuin vastaavat GLD2-näytteet, mutta 

GLD1 400 alkoi asettumaan hitaammin kuin GLD2 400. Molemmat 400-sakoista 

valmistetut näytteet asettuivat muita näytteitä huomattavasti nopeammin.  

Kuva 8. Näytteiden asettumisajat. 
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5.2 pH 

Kuvasta 9 nähdään, että sakan lämpökäsittely vaikuttaa myös sen pH-arvoon. Aluksi 

molempien pH:t jopa hieman laskevat, mutta sen jälkeen ne alkavat kasvamaan. GLD1-

sakalla merkittävin pH:n kasvu tapahtuu vasta 400 °C jälkeen, kun taas GLD2-sakalla 

kasvu on tasaisempaa. 

Kuva 9. Lämpökäsittelyn vaikutus näytteen pH-arvoon. 

5.3 Leviämäpöytä 

Tulokset näkyvät taulukossa 4 ja ilmoitettu tulos on kahden mittauksen keskiarvo. 

Viherlipeäsakkaa sisältäneet näytteet olivat varsin kuivia, mikä näkyi myös niiden 

leviämätuloksissa. Ainoastaan GLD2 400 sekä molemmat 525-näytteet levisivät halutulla 

tavalla, kun taas muut näytteet levisivät pääosin murtumalla. Murtuneilla näytteillä on 

hieman harhaanjohtavasti suuremmat leviämät, minkä takia kaikki tulokset eivät ole 

täysin vertailukelpoisia keskenään. Tämä ongelma voidaan huomioida mahdollisissa 

jatkotutkimuksissa joko lisäämällä reseptiin enemmän vettä tai sitten vähentämällä 

hiekan määrää. Myös REF-näyte levisi odotetulla tavalla, ja sen leviämä on selkeästi 

suurin. Tämän perusteella voidaan todeta, että viherlipeäsakka pienentää näytteen 

leviämää ja vaikuttaa massan työstettävyyteen. 
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Taulukko 4. Näytteiden leviämät.  

Näyte 105 300 400 525 REF 

GLD1 125,5 121,5 118,7 113,9 - 

GLD2 120,4 129,9 114,2 112,45 - 

BFS - - - - 139,15 

 

5.4 Lujuus 

5.4.1 Taivutuslujuus 

Kuvassa 10 näkyy valmistettujen näytekappaleiden taivutuslujuudet 15 päivän jälkeen. 

Tulokset on saatu kolmen mittauksen keskiarvona, minkä lisäksi viiva kertoo mittauksien 

keskihajonnan. Tuloksista nähdään, että lämpökäsittelyllä on suurempi vaikutus GLD1-

sakan lujuuksiin. GLD1-sakalla 525-näyte saavutti suurimman lujuuden, kun taas GLD2-

sakalla 400-näyte oli lujin. Molemmat ylittivät niukasti REF-näytteen tuloksen. Hajonnat 

ovat kohtuullisen pieniä muilla paitsi GLD1 300- ja GLD2 105 -näytteillä. Ylimääräinen 

paineltu GLD1 105 -näytekappale saavutti taivutuslujuudeksi 3,60 MPa, joka on selkeästi 

korkeampi kuin muilla GLD1 105 -näytteillä. 

Kuva 10. Kappaleiden taivutuslujuudet ja niiden keskihajonnat 15 päivän jälkeen.
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Kuvassa 11 näkyy 28 päivän taivutuslujuudet. Melkein kaikki näytteet saavuttivat 

suuremman taivutuslujuuden kuin 15 päivän kohdalla. Poikkeukset selittyvät kuitenkin 

keskihajonnalla, koska ne ovat pääosin pienentyneet. Lisäksi tuloksissa on tapahtunut 

hieman muutoksia, sillä GLD1-sakalla lujuuserot ovat suurentuneet, kun taas GLD2-

sakalla ne ovat pienentyneet. Lujimmat näytteet ovat pysyneet edelleen lujimpina, mutta 

nyt GLD2 400 -näytteen lujuus on hieman heikompi kuin REF-näytteellä.  

 

Kuva 11. Kappaleiden taivutuslujuudet ja niiden keskihajonnat 28 päivän jälkeen. 

5.4.2 Puristuslujuus 

Näytteiden 15 päivän puristuslujuudet näkyvät kuvassa 12, ja ne on saatu kuuden 

mittauksen keskiarvona. Ne vastaavat hyvin paljon 15 päivän taivutuslujuuksia. 

Poikkeuksena on kuitenkin GLD2, jossa 300-näyte saavutti suurimman tuloksen. 

Yhteensä kolme näytettä saavutti suuremman puristuslujuuden kuin REF-näyte. Paineltu 

GLD1 105 -näyte saavutti puristuslujuudeksi keskiarvona 10,49 MPa, mikä on myös 

selkeästi muita GLD1 105 -näytteitä suurempi. 
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Kuva 12. Näytekappaleiden puristuslujuudet ja niiden keskihajonnat 15 päivän jälkeen. 

Näytteiden 28 päivän puristuslujuudet näkyvät kuvassa 13. Myös puristuslujuudet ovat 

kasvaneet verrattuna 15 päivän tuloksiin, mutta tässä tapauksessa keskihajonnatkin ovat 

suuremmat. Referenssin lujuuskehitys on ollut hieman nopeampaa kuin kolmella 

lujimmalla sakkanäytteellä. Niinpä GLD2 400 -näytteen puristuslujuus oli nyt samaa 

luokkaa kuin referenssinäytteellä. GLD1 525 sekä GLD2 300 saavuttivat edelleen 

referenssiä korkeamman puristuslujuuden.  
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Kuva 13. Näytekappaleiden puristuslujuudet ja niiden keskihajonnat 28 päivän jälkeen. 
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6 TULOSTEN POHDINTA 

Käsitellään sakkoja ensin yleisesti. Sakkojen hehkutushäviöiden perusteella tehtiin 

hypoteesi, jonka mukaan lämpökäsittelyllä olisi suurempi vaikutus GLD1-sakan 

ominaisuuksiin. Lujuusmittauksien perusteella tämä pitää paikkansa, koska GLD1 105- 

ja GLD1 525 -lujuuksissa on valtavat erot. 28 päivän puristuslujuudessa ero on melkein 

jopa 10-kertainen. GLD2-sakan lujuuksissa näin selkeitä eroja ei ole. Lisäksi pH 

mittauksista huomattiin, että molempien sakkojen pH kasvaa käsittelylämpötilan 

noustessa. Tämä on yksi selittävä tekijä sille, miksi lämpökäsitellyt sakat lujittuvat 

paremmin.  

Käsitellään seuraavaksi GLD1-sakan tuloksia. 105- ja 200-sakoista valmistetut massat 

olivat erityisen hankalia työstää, koska ne olivat tahmaisia, paksuja sekä raemaisia. Ne 

eivät myöskään asettuneet vaaditussa ajassa, minkä lisäksi GLD1 105 -lujuudet olivat 

todella vaatimattomia. Ylimääräisen näytekappaleen perusteella massan prässäyksellä on 

kuitenkin mahdollista saada huomattavasti suurempia lujuuksia. GLD1 200 -näytteiden 

lujuuksia ei mitattu, mutta niidenkin voidaan olettaa olevan selkeästi referenssinäytettä 

alempia. GLD1 300 ja GLD1 400 olivat huomattavasti helpompia työstää. GLD1 300 -

näytteellä asettuminen oli poikkeavaa sen hitauden vuoksi, eikä se asettunut kunnolla. 

GLD1 400 suoriutui asettumisaikamittauksista kuitenkin lupaavasti. Niiden molempien 

lujuudet jäivät kuitenkin referenssinäytettä huonommaksi, mikä oli GLD1 400 kohdalla 

yllättävää. GLD1 525 oli näistä helpoin työstettävä. Se asettui hitaammin kuin GLD1 

400, mutta sen saavuttamat lujuudet olivat parempia kuin referenssinäytteellä. 

Paremmista lujuustuloksista huolimatta näytteiden keskihajonta pysyi kohtuullisen 

pienenä, mikä on tärkeää kaupallisesta näkökulmasta. Mielenkiintoinen havainto 525-, 

400- sekä 300-pastanäytteissä oli niiden pinnalle muodostunut vaalea jauhemainen 

materiaali. Lujuusmittauksissa käytettyjen näytekappaleiden pinnalle sitä ei 

muodostunut, mikä voi johtua siitä, että näytteitä säilytettiin muovipusseissa. Jatkon 

kannalta olisi hyödyllistä selvittää mitä kyseinen materiaali on, ja miksi se nousi 

ainoastaan näiden kolmen näytteen pinnalle.  

Näiden havaintojen perusteella GLD1 525 vaikuttaa selkeästi lupaavimmalta, ja sitä 

voitaisiin todennäköisesti käyttää lujittuvien materiaalien valmistuksessa. Sen ongelmana 

on kuitenkin korkea käsittelylämpötila, joka lisää materiaalin käyttökustannuksia. Muissa 

lämpötiloissa käsiteltyjen GLD1-sakkojen lujuudet olivat sen verran referenssinäytettä 
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heikommat, ettei niiden käyttäminen vaikuta tällaisenaan kannattavalta. Tilanne voisi 

kuitenkin muuttua massan prässäyksellä, sillä ylimääräisen GLD1 105 -näytekappaleen 

perusteella lujuudet voivat jopa moninkertaistua. Prässäyksen lisäksi tuloksia voitaisiin 

parantaa reseptiä muuttamalla. Lujittumista tehostavat lisäaineet sekä raaka-aineiden 

suhteiden muuttaminen voisi saada aikaan hyvinkin erilaisia tuloksia. Niinpä kyseisiä 

vaihtoehtoja tulisi tutkia ennen lopullisia päätöksiä. 

GLD2-sakan työstettävyyskehitys oli vastaavanlainen kuin GLD1-sakalla. 105- sekä 200-

sakoista valmistetut massat olivat tahmeita, ja korkeammissa lämpötiloissa työstettävyys 

helpottui. Kaikki olivat kuitenkin löysempiä ja helpompia käsitellä kuin vastaavat GLD1-

näytteet. Myös asettumisaikatuloksissa oli paljon samaa, sillä 105- ja 200-näytteet eivät 

asettuneet vaaditussa ajassa, minkä lisäksi 300-näyte asettui kohtuullisen huonosti. 

GLD2-näytteiden lujuustulokset ovat kuitenkin mielenkiintoisia, sillä kaikki lujuudet 

ovat kohtuullisen hyviä sekä lähellä toisiaan. 300- ja 400-näytteillä on kuitenkin hieman 

muita paremmat lujuudet. Lujuusominaisuudet alkavat siis jossain vaiheessa kärsimään 

korkeammasta käsittelylämpötilasta. Niinpä GLD2-sakan optimaalisin käsittelylämpötila 

on luultavasti jotain muuta kuin työssä käytetyt 300 °C tai 400 °C. Tämän sakan 

tapauksessa pastanäytteiden pinnalle ei muodostunut vastaavaa vaaleaa materiaalia, 

mutta osa näytteistä kutistui. Tämä voi asettaa jonkin verran haasteita sakan käytölle. 

Lämpökäsittely ei vaikuta GLD2-sakan tapauksessa lujuuteen kovinkaan merkittävästi. 

Tämän takia kyseistä sakkaa olisi mahdollista lämpökäsitellä alemmissa lämpötiloissa, 

jolloin sen käyttö olisi kustannustehokkaampaa. Sakan lämpökäsittely parantaa 

asettumisaikaa ja työstettävyyttä kuitenkin huomattavasti, mikä tekee siitä silti 

kannattavaa. Näistä lähtökohdista on todennäköisesti helpompi löytää toimivia 

lisäaineita, koska lujuuden lisäksi voidaan parantaa esimerkiksi massan työstettävyyttä. 

Myös tämän sakan tapauksessa käytettyjen raaka-aineiden suhteiden muutos sekä 

prässäys voisivat muuttaa tuloksia parempaan suuntaan. Niinpä lopullisia johtopäätöksiä 

sakan käytöstä ei voida tehdä ennen jatkotutkimuksia. GLD2-sakka vaikuttaa kuitenkin 

kokonaisuudessaan potentiaalisemmalta raaka-aineelta betonia korvaavien materiaalien 

valmistuksessa.  
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7 YHTEENVETO 

Kemiallisen selluteollisuuden sivutuotteena syntyy viherlipeäsakkaa, jolle ei ole löydetty 

vielä selkeää käyttökohdetta. Tällä hetkellä kyseinen materiaali läjitetään suurimmaksi 

osaksi kaatopaikoille, mikä ei ole kestävän kehityksen mukainen ratkaisu. Niinpä 

metsäteollisuuden yritykset etsivät viherlipeäsakalle aktiivisesti uusia käyttökohteita. 

Tässä työssä tutkittiin, voiko viherlipeäsakkaa käyttää betonia korvaavien 

rakennusmateriaalien valmistuksessa. Kyseinen tutkimusaihe ei ollut täysin uusi, mutta 

tämän työn uutena näkökulmana oli viherlipeäsakan käyttäminen aktivaattorina sekä 

sakan lämpökäsittelyn vaikutukset materiaalin ominaisuuksiin. Alun teoriaosassa 

tutustuttiin työn keskeisiin aiheisiin eli viherlipeäsakkaan sekä alkaliaktivoituihin 

materiaaleihin. Työ toteutettiin MIMEPRO-hankkeen yhteydessä. 

Työssä käytettiin kahta viherlipeäsakkaa, jotka olivat peräisin kahdelta suomalaiselta 

sellutehtaalta. Näytteistä käytettiin nimiä GLD1 sekä GLD2. Näytteille suoritettiin 

ensimmäiseksi XRF-mittaukset, minkä jälkeen näytteet kuivattiin 105 °C:n lämpötilassa. 

Kuivattua sakkaa lämpökäsiteltiin 200 °C, 300 °C, 400 °C ja 525 °C lämpötiloissa, eli 

tutkittavia lämpötiloja oli viisi. Tämän jälkeen sakat jauhettiin hienoksi jauheeksi 

kuulamyllyllä. Jauhettu viherlipeäsakka toimi työssä alkaliaktivaattorina, kun taas 

sidosaineena käytettiin masuunikuonaa. Kuiva-aineet sekoitettiin keskenään ja niiden 

sekaan lisättiin vesi, eli kyseessä oli niin kutsuttu one-part menetelmä. 

Kokeellisessa osiossa oli useita eri vaiheita, joissa tutkittiin sakan lämpökäsittelyn 

vaikutusta asettumisaikaan, pH-arvoon, leviämään sekä taivutus- ja puristuslujuuksiin. 

Myös muita keskeisiä ominaisuuksia kuten massan työstettävyyttä arvioitiin. Sakat 

käyttäytyivät kokeissa pääosin vastaavalla tavalla, ja niiden ominaisuudet parantuivat 

korkeammissa käsittelylämpötiloissa. Niiden suurimmat erot näkyivät kuitenkin 

lujuusmittauksissa. GLD1-sakasta valmistettujen näytekappaleiden lujuudet kasvoivat 

käsittelylämpötilan noustessa, eli lämpökäsittelyllä oli merkittävä vaikutus 

näytekappaleiden lujuuksiin. GLD2-sakalla tilanne oli erilainen, sillä näytekappaleiden 

lujuuksissa ei ollut suuria eroja. GLD1 525 saavutti jokaisessa lujuusmittauksessa 

parhaimman tuloksen, kun taas GLD2 400 saavutti toiseksi parhaimman taivutuslujuuden 

ja GLD2 300 toiseksi parhaimman puristuslujuuden. Tulosten perusteella GLD2-sakka 

vaikuttaa lupaavammalta rakennusmateriaalien valmistuksessa, koska sitä ei tarvitse 
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lämpökäsitellä yhtä korkeissa lämpötiloissa lujuuden kasvattamiseksi. Niinpä sen 

hyödyntäminen olisi luultavasti kustannustehokkaampaa. 

Tulokset osoittavat, että viherlipeäsakan lämpökäsittely vaikuttaa merkittävästi sen 

ominaisuuksiin. Eri viherlipeäsakkojen välille voi tulla kuitenkin suuriakin eroja, joten 

samat menetelmät eivät sovellu jokaiseen tilanteeseen. Tämä tuo aiheeseen useita 

haasteita, mutta viherlipeäsakka onkin haastava materiaali sen ominaisuuksien ja niiden 

vaihtelun vuoksi. Työstä saatujen tulosten perusteella aihe vaati ehdottomasti 

jatkotutkimuksia. Seuraavaksi voitaisiin tutkia esimerkiksi raaka-aineiden määrän 

muuttamista. Reseptin muutoksella olisi todennäköisesti suuriakin vaikutuksia, ja 

tuloksista saisi hyödyllistä lisätietoa jatkoa ajatellen. Muita tutkimusaiheita ovat muun 

muassa lujittumista tai työstettävyyttä parantavat lisäaineet sekä massan prässäys ennen 

sen lujittumista. Tutkittavaa aiheesta löytyy siis vielä paljon. Tällä hetkellä tilanne 

vaikuttaa kuitenkin lupaavalta, ja tulevaisuudessa viherlipeäsakka voi hyvinkin olla 

rakennusmateriaalien valmistuksessa käytettävä raaka-aine. 
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